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.االتصال العصبي:ولىالوحدة األ يى

التعلمية :الحصة التعلمية:الحصة
الخارجية1 المنبھات استقبال .استقبال المنبھات الخارجية-1 





أأأ  فيأمه معأعمىو أبكمصديقان
ألأ  األعمى، أمتوفيتمعزول،مكان

.صديقهاألبكميخبرفكيف

كيف يمكن ألجسامنا:اإلشكالية
؟ االتصال بالمحيط الخارجي ي



تمثيلي ةصور ةـــــــــــصور تمثيلي
إستكش افتوضح افـــــتوضح إستكش
بفع لالوسط لـــــــــــــالوسط بفع

واسالح واســـــــــــــــــــالح



المستعملة الحاسة ھ الشما حاسة

الحاسة لھذه المستعمل العضو حدد

.ما ھي الحاسة المستعملة

األنف ھو الحسي العضو

.حاسة الشم 

ھ  ل  و  و    ي  و 

.رائحة األكل.حدد المنبه الموافق لالستجابة



الشم وبنيته(حاســـة )األنف )األنف وبنيته(حاســـة الشم
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المستعملة الحاسة ھ اللمسما حاسة

الحاسة لھذه المستعمل العضو حدد

.ما ھي الحاسة المستعملة

الجلد ھو الحسي .العضو

.حاسة اللمس 

ھ  ل  و  ج   و  ي  .و 

.  الحرارة أو البرودة - 2 -الضغط -1.حدد المنبه الموافق لالستجابة



المكفوف التالميذ بالبرايويستعمل مطبوعة خاصة كتبا ن ن كتبا خاصة مطبوعة بالبراي ويستعمل التالميذ المكفوف
)  ثقوب على الورق( 



اللمس ة ه(حاس وبنيت )الجلد )الجلد وبنيتــه(حاسـة اللمس 



12

المستعملة الحاسة ھي السمعما حاسة

حدد العضو المستعمل لھذه الحاسة

.ما ھي الحاسة المستعملة

.العضو الحسي ھو األذن 

.حاسة السمع 

ي

صوت الصفارة -2 -صوت المتكلم-1.حدد المنبه الموافق لالستجابة



مع ال ة وبنيتھا(حا )األذن )األذن وبنيتھا(حاســة السمع



12

المستعملة الحاسة ھي النظرما حاسة

حدد العضو المستعمل لھذه الحاسة

.ما ھي الحاسة المستعملة

.العضو الحسي ھو العين 

.حاسة النظر 

ي

األضواء  -2 -لون الكرة  وشكل -1.حدد المنبه الموافق لالستجابة



)العين وبنيتھا(حاسة البصر 



المستعملة الحاسة ھي الذوقما حاسة

حدد العضو المستعمل لھذه الحاسة

.ما ھي الحاسة المستعملة

.العضو الحسي ھو اللسان 

.حاسة الذوق 

ي

.النكھة.حدد المنبه الموافق لالستجابة



)اللسان وبنيته(حاسة الذوق 

الـال



ما ھو المنبه
ھي مؤثرات خارجية تحفز العضو على القيام 

)رد فعل(باالستجابة

خنسيت أمينة الطبيخ
على الموقد، حتى 

انتشرت رائحة 
االحتراق فانتفضت 

مھرولة نحو المطبخ 



حمراء يتوقف:اإلشارة نزيــم نزيــم يتوقف: اإلشارة حمراء
.بدراجته

ال ة اإلشا ل تت ا اعند خض خضراءعندما تتحول اإلشارة الى
.نزيــم ينطلق ويقطع الطريق



باالعتماد على الوثائق السابقة أكمل الجدول

األعضاء
الحسية

المنبهالحواس
الحسية
العين
األذ

الرؤية
ال

الضوء
ال األذن

اللسان
السمع
الذوق

الصوت
النكھة

األنف
الجلد

الشم
اللمس

الرائحة
البرودة-الحرارة-األلم–الضغط ر مسج برور

الدراسة؟ ھذه من تستخلص ماذا تستخلص من ھذه الدراسة؟ماذا

ل  خا تق ه   ن لكل منبه حسي مستقبل حسي خاصلكل 



:النتيجة 

 أعضاء حسية مستقبلة لعدة تنبيھات خارجية ھي :األعضاء الحسية  
دائممتنوعةو اتصال على اإلنسان .بمحيطهتجعل مو و ل  ى  ن  إل ل  يج .ب

أنظر الجدول المرافق   

المنبهالحاسةالعضو
كالاألذن ان ضقق ...ضجيج-موسيقى-قران كريمالسمعاألذن
...صور مناظر ألوان-الضوءالرؤيةالعين
..حموضة-ملوحة -حالوة-)المذاقات(األطعمةالذوقاللسان
ائالشاألنف ال الروائحالشماألنف
...الضغط-األلم-التماس -البرودة - الحرارةاللمسالجلد



www.elbassair.comwww.elbassair.com

خليفة فوزية: إعداد األستاذة


